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27. kapitola

Uzdravení snu

I. Obraz ukřižování

1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, 
představuje pokus učinit kompromis, který by spo-
jil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je 
naprosto neslučitelné, a učinit jednotu z něčeho, co 
nikdy sloučit nelze? Pokud budete kráčet po lás-
kyplné cestě, nebudete se obávat žádného zla ani 
nočních stínů. Nesmíte si však na ni pokládat žád-
né symboly hrůzy, jelikož tím byste splétali koru-
nu z trnů, z níž byste se ani vy, ani váš bratr nikdy 
nevysvobodili. Nemůžete totiž ukřižovat jen sami 
sebe; jestliže je s vámi zacházeno nespravedlivě, 
musí nespravedlností, kterou před sebou vidíte, tr-
pět i váš bratr. Nemůžete obětovat jen sami sebe, 
protože oběť je úplná. Kdyby k ní vůbec mohlo 
dojít, týkala by se celého Božího stvoření, a do-
konce i Otce s obětí Jeho milovaného syna.

2. Ve vašem vysvobození z oběti se projevuje vysvo-
bození vašeho bratra, a tím se prokazuje, že vaše 
vysvobození je jeho vlastní vysvobození. Každou 
bolest, jíž trpíte, pak naopak chápete jako potvrze-
ní, že se provinil útokem. Sami se tak stáváte dů-
kazem, že ztratil svou nevinu, a takovýto pohled  
na sebe vás utvrzuje v tom, že byl odsouzen. To, co 
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pro vás bylo nespravedlivé, je nyní pro něho spra-
vedlivé; nespravedlivá odplata, kterou právě zaží-
váte, patří jemu, a jakmile tudíž bude proti němu 
obrácena, budete osvobozeni. Nepřejte si tedy uči-
nit ze sebe symbol jeho viny, neboť tak nikdy ne-
uniknete smrti, již jste si nachystali pro něho; hle-
dejte spíše jeho nevinu, protože v ní najdete svou 
vlastní.

3. Kdykoliv dovolíte, abyste trpěli bolestí, abyste byli 
o něco připravováni, aby s vámi bylo zacházeno 
nespravedlivě nebo abyste čímkoliv strádali, zna-
mená to, že obviňujete svého bratra z útoku na Bo-
žího syna. Před očima mu držíte obraz svého ukři-
žování, aby viděl, že jeho hříchy jsou v nebi skrze 
vaši krev a smrt jasně viditelné; kráčejí před ním  
a na své cestě mu zavírají brány do nebe a zatracují 
ho do pekla. Takto však vypadají pouze v pekle, 
a nikoliv v nebi, kde jste v bezpečí před útokem 
a dokazujete jeho nevinu. Obraz, který ukazuje-
te jemu, ukazujete sami sobě a vkládáte do něho 
veškerou svou víru. Duch svatý však touží po tom, 
abyste mu ukázali jiný obraz své osoby; na něm 
není žádná bolest ani žádné výčitky. To pak, co tr-
pělo kvůli jeho vině, se stává dokonalým důkazem 
o jeho nevině.

4. Síla svědectví je více než víra, protože v jeho dů-
sledku vzniká přesvědčení. Takovýto svědek je 
zcela důvěryhodný, neboť neukazuje sám sebe, ale 
to, co představuje. Nemocné a trpící Já tedy pou-
ze zastupuje vinu vašeho bratra; je to svědek, jejž 
předvoláváte proto, aby nezapomněl na žádnou bo-
lest, kterou vám způsobil a již jste se mu zavázali 
neprominout. Takovýto chorý a politováníhodný 
obraz tudíž přijímáte proto, aby mohl sloužit k je-
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ho potrestání. Nemocní lidé jsou nelítostní ke kaž-
dému bez výjimky a pod škodlivým vlivem své 
choroby se snaží zabíjet. Smrt je pro ně velice mír-
ná cena, pokud mohou říct: „Pohleď na mě, bratře, 
kvůli tobě umírám.“ Nemoc je totiž svědkem jeho 
viny a smrt by prokázala, že jeho omyly musejí být 
ve skutečnosti hříchy. Nemoc je však jen „malá“ 
smrt; je to určitá forma odplaty, jež ještě není úpl-
ná. I přesto ale jasně vypovídá o tom, co zastupuje. 
Byli jste to vy, kdo se zármutkem pohlédli na po-
chmurný a hořký obraz, který jste předložili svému 
bratru. A všemu, co mu ukázal, jste věřili, protože 
to bylo dokladem o jeho vině, již jste v něm viděli 
a milovali.

5. Nyní však do rukou, které změkly pod jeho dote-
kem, vkládá Duch svatý obraz jiného vašeho Já. 
Stále je to obraz těla, neboť to, co skutečně jste, 
nelze vidět ani vyobrazit. Tento obraz ale neslouží 
pro účely útoku, a proto na něm není vůbec žádné 
utrpení. Přináší svědectví o věčné pravdě, že vám 
nelze ublížit, a ukazuje víc než jen sám sebe: zná-
zorňuje nejen vaši nevinu, ale i nevinu vašeho bra-
tra. Takovýto obraz mu tedy předložte, aby viděl, 
že každá jizva je zahojená a každou slzu vysušil 
smích a láska. Spatří v něm své odpuštění a uzdra-
venýma očima pohlédne až za jeho hranice na ne-
vinu, již ve vás uvidí. V tomto obraze leží důkaz, 
že nikdy nezhřešil; že se nic, k čemu ho vybízelo 
šílenství, ve skutečnosti nikdy nestalo ani nemělo 
žádné důsledky; že žádná výčitka, kterou si zatí-
žil srdce, nikdy nebyla odůvodněná a že ho žád-
ný útok nikdy nemůže zasáhnout svým otráveným  
a nesmiřitelným hrotem strachu.
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6. Buďte svědkem jeho neviny, a nikoliv viny. Vaše 
uzdravení mu přinese útěchu a zdraví, protože 
dokazuje, že iluze nejsou pravda. Hybnou silou 
tohoto světa není vůle po životě, ale přání smrti 
a touto motivací se řídí i úplně každá pozemská 
myšlenka, jednání či pocit. Jsou to svědci, již byli 
přivoláni proto, aby jim bylo uvěřeno a aby dodali 
na přesvědčivosti systému, v jehož zájmu hovoří 
a který zastupují. Každý z nich má mnoho hlasů, 
jež k vám i k vašemu bratru promlouvají různými 
jazyky. I přesto je však jejich poselství pro vás pro 
oba stejné. Přitažlivostí těla chtějí dokázat, jakými 
jsou nádhernými svědky viny; zájem o tělo ukazu-
je, jak křehký a zranitelný je váš život a jak snadno 
lze zničit to, co milujete. Sklíčenost hovoří o smrti 
a marnivost vypovídá o tom, že se nestaráte o nic  
a nikoho jiného než jen o sebe.

7. Nejsilnějším svědkem marnosti, který podporuje 
i všechny ostatní a pomáhá jim namalovat obraz, 
na němž hřích vypadá jako oprávněný, je nemoc,  
a to v jakékoliv podobě, kterou na sebe vezme. 
Nemocní mají důvod pro každou ze svých nepři-
rozených tužeb a podivných potřeb. Vždyť kdo by 
mohl žít život, jenž skončí za tak krátkou dobu,  
a přitom si nevážit ceny pomíjivých radostí? Jaká 
trvalá potěšení v něm mohou existovat? Nejsou 
snad ti, kdo jsou churaví a slabí, oprávněni se 
domnívat, že každý ukradený kousíček potěšení 
představuje spravedlivou odměnu za jejich malý 
život? Jejich smrt zaplatí požadovanou cenu za ně 
za všechny bez ohledu na to, zda jim její výhody 
přinesou radost. Konec života musí přijít a nezá-
leží na tom, jak ho strávili; proto hledají potěšení 
v tom, co je chvilkové a rychle pomine.
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8. To však nejsou hříchy, ale svědci podivného pře-
svědčení, že hřích a smrt jsou skutečné a že nevina 
pomine se smrtí úplně stejně jako hřích. Kdyby to 
byla pravda, důvod vašeho štěstí by skutečně spo-
číval ve vyhledávání drobných radostí a uctívání 
prchavých potěšení. Avšak v této představě není 
tělo vnímáno jako neutrální, ale spíše chápáno tak, 
jako by mělo cíl, který je s ním neoddělitelně spja-
tý. Stává se totiž symbolem výčitky a znamením 
viny, jejichž následky jsou neustále viditelné, aby 
nikdy nemohla být popřena příčina hříchu.

9. Vaším úkolem je ukázat svému bratru, že hřích ne-
může mít žádnou příčinu. Jak marné a bezvýsledné 
musí být, pokud v sobě vidíte obraz důkazu, že to, 
co je vaším úkolem, jím nikdy nemůže být! Obraz 
Ducha svatého nemění tělo do něčeho, co není, ale 
pouze je zbavuje všech známek obviňování a tres-
tuhodnosti. Je-li totiž zobrazeno beze smyslu, pak 
není vnímáno ani jako nemocné, ani jako zdravé; 
ani jako špatné, ani jako dobré, jelikož neexistu-
jí důvody, na jejichž základě by mohlo být vůbec 
hodnoceno. Nemá žádný život, ale zároveň ani není 
mrtvé. Stojí mimo veškerý prožitek lásky i strachu, 
neboť v takovém případě zatím není svědkem ni-
čeho. Jeho smysl je totiž stále otevřený a mysl, jež 
znovu získá svou svobodu, si může zvolit, k čemu 
ho využije. Teď už tedy není odsouzeno, ale čeká 
na to, až mu bude dán cíl, aby mohlo splnit úkol, 
který z něho vyplyne.

10. A právě v tomto prázdném prostoru, z nějž byl od-
straněn cíl hříchu, se může vynořit vzpomínka na 
nebe. Může do něho vstoupit jeho mír a na místě 
smrti se může usídlit dokonalé uzdravení. Tělo se 
může pro ty, kterým se začalo dělat nevolno z usta-
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vičného vdechování smrdutého zápachu smrti, 
přeměnit ve znamení života, v příslib vykoupení 
a dech nesmrtelnosti. Umožněte tedy, aby se jeho 
smyslem stalo uzdravení, neboť pak bude poslem 
téhož poselství, jež přijalo, a svým zdravím a nád-
herou bude velebit pravdu a hodnotu, kterou zastu-
puje. Umožněte mu, aby získalo moc zastupovat 
nekonečný život bez jakýchkoliv útoků a aby vaše-
mu bratru předávalo toto poselství: „Pohleď na mě, 
bratře, kvůli tobě žiji.“

11. Toho lze dosáhnout velmi jednoduše, jakmile do-
volíte, aby si tělo neponechalo žádný smysl z mi-
nulosti, kdy jste si byli jisti, že jeho cílem je pod-
porovat vinu; v opačném případě byste si totiž 
neústupně trvali na tom, že jeho pokřivený obraz 
je trvalým znamením toho, co zastupuje. Takováto 
představa však nedává prostor k tomu, aby mohl 
být tělu dán jiný smysl. Jeho skutečný smysl nezná-
te; ve skutečnosti jste pouze dodali iluze o smyslu 
věci, již jste utvořili, abyste před sebou skryli svůj 
opravdový úkol. Tato věc beze smyslu však nedo-
káže roli, kterou vám stanovil Duch svatý, zakrýt. 
Umožněte tedy, aby jeho smysl i váš úkol konečně 
byly opět uvedeny v soulad a vnímány jako jedno.

II. Strach z uzdravení

1. Nahání uzdravení hrůzu? Mnohým ano, protože 
obviňování je překážkou pro lásku, přičemž talár 
žalobců, již obviňují, si navlékají poškozená těla. 
Neústupně stojí v cestě důvěře a míru, protože 
prohlašují, že ti, kdo jsou churaví, nemají důvěru 
a ti, kdo jsou pošramocení, nemají důvod k míru. 
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Vždyť mohl by snad někdo milovat a stále důvě-
řovat svému bratru, který mu ublížil? Už jednou 
zaútočil, a tudíž zaútočí znovu. Proto ho také ne-
budete chránit, jelikož vaše poškozené tělo ukazu-
je, že vy se musíte bránit proti němu. Odpuštění 
může být projevem vaší laskavosti, ale nemá na ně 
žádný nárok; můžete ho litovat pro jeho provinění, 
ale nemůžete ho zprostit viny. Pokud mu pak jeho 
prohřešek odpustíte, pouze tím přispějete k pocitu 
viny, jejž si zasloužil.

2. Ti, kdo nejsou uzdraveni, nedokážou omilostňovat, 
neboť jsou důkazem o tom, že milost je nespraved-
livá, a chtějí zachovat důsledky provinění, které 
ve svém bratru vidí. Nikdo však nemůže odpus-
tit hřích, o němž se domnívá, že je skutečný. A to, 
co má určité následky, skutečné být musí, protože 
na nich je možné vidět, co jejich příčina způsobi-
la. Odpuštění ovšem nemá nic společného s lítostí, 
která se snaží prominout něco, co považuje za prav-
divou skutečnost. Zlo nelze oplácet dobrem, jeli-
kož odpuštění neznamená, že se nejprve prokáže 
hřích, aby byl následně odpuštěn. Kdo může říkat 
a myslet vážně: „Bratře, ublížil jsi mi, ale i přesto 
– protože jsem z nás dvou ten lepší – ti promíjím.“ 
Jeho omilostnění a vaše újma nemohou existovat 
společně, neboť jedno popírá druhé, a musí tedy  
ze sebe vzájemně dělat něco, co není pravdivé.

3. Dokazovat hřích, a přesto jej odpouštět je paradox, 
jejž zdravý rozum nechápe, jelikož vyjadřuje, že 
to, co vám bylo provedeno, si nezasluhuje milost. 
Pokud pak svému bratru prominete, milost mu sice 
udělíte, ale zároveň se utvrdíte v tom, že ve sku-
tečnosti není nevinný. Nemocní se tak nevzdáva-
jí své role žalobců; nedokážou odpustit ani svým 
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bratrům, ani sobě, protože nikdo, v kom přebývá 
skutečné odpuštění, nemůže trpět. Neukazuje totiž 
svému bratru důkaz o hříchu a to znamená, že jej 
musel přehlédnout, a že jej tudíž nevidí ani jeho 
bratr. Odpuštění nemůže být pro jednoho, aniž by 
současně nebylo i pro druhého. Ten, kdo odpus-
tí, je uzdraven a v jeho uzdravení leží důkaz, že 
skutečně udělil milost a zřekl se veškerého odsuzo-
vání; nejen odsuzování sebe sama, ale i kohokoliv  
a čehokoliv jiného.

4. Opravdového odpuštění dosáhnete tehdy, pokud 
přinese uzdravení vašemu bratru i vám samotným. 
Musíte dosvědčit, že na vás jeho hříchy nemají žád-
ný vliv, a tím dát najevo, že nejsou skutečné. Jak ji-
nak by mohl být bez viny? A jak jinak by mohla být 
prokázána jeho nevina než tak, že vyjde najevo, že 
jeho hříchy nemají žádný vliv, a neopodstatňují tu-
díž jeho vinu? Hříchy leží mimo hranice odpuštění 
jen proto, že chtějí vyvolávat následky, které nelze 
napravit ani zcela přehlížet. V jejich nápravě však 
spočívá důkaz, že se ve skutečnosti jedná pouze  
o omyly. Nebraňte tedy tomu, abyste byli uzdrave-
ni, neboť díky uzdravení budete schopni odpouš-
tět, a tím přinesete spásu svému bratru i sobě.

5. Pochroumané tělo ukazuje, že doposud nebyla 
uzdravena mysl, zatímco zázrak uzdravení doka-
zuje, že odloučení nemá žádné následky. Tomu, 
co budete chtít svému bratru dosvědčit, budete 
bezvýhradně věřit, protože síla svědectví vychází 
z vašeho přesvědčení. Vše pak, co říkáte, děláte 
nebo si myslíte, pouze potvrzuje poselství, jež mu 
předáváte. Vaše tělo se tudíž může stát dokonalým 
prostředkem k tomu, abyste mu ukázali, že kvůli 
němu nikdy netrpělo žádnou bolestí, a svým uzdra-
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vením mu může nabídnout němý doklad o jeho ne-
vině. A právě tento tichý důkaz může hovořit hla-
sitěji než tisíc hlasů, neboť mu přináší svědectví  
o jeho odpuštění.

6. Zázrak mu nemůže přinést méně, než přinesl vám. 
Vaše uzdravení tedy poukazuje na to, že vaše mysl 
byla uzdravena a odpustila mu to, co neudělal. Tím 
se mu dostane důkazu, že nikdy nepřišel o svou 
nevinu, a tak bude uzdraven společně s vámi. Prá-
vě takto napravuje zázrak všechny věci, o kterých 
svět tvrdí, že nikdy napravit nelze. V přítomnosti 
odvěkého zřetelného volání života pak musí zmi-
zet všechna beznaděj i smrt, neboť toto volání 
je mnohem silnější než slabý a ubohý pláč smrti  
a viny. Odvěké volání Otce ke Svému synu i syna 
ke svému Otci bude tím posledním tónem trum-
pety, jejž svět kdy uslyší. Bratři, žádná smrt není; 
na to, abyste tuto skutečnost poznali, stačí pouhé 
přání ukázat svému bratru, že vám nijak neublížil. 
Myslí si, že má na rukou vaši krev, a tak je připra-
ven být odsouzen. Vám je však dáno mu pomocí 
svého uzdravení dokázat, že jeho vina žije pouze 
v nesmyslném a bezvýznamném snu.

7. Jak spravedlivé jsou zázraky! Vám i vašemu brat-
ru totiž dávají stejný dar vykoupení z hříchu. Vaše 
uzdravení ušetří bolesti jeho i vás, přičemž uzdra-
veni jste proto, že zdraví přejete jemu. To je zákon, 
kterým se řídí zázrak: uzdravení nepřipouští vůbec 
žádnou výjimečnost. Nevychází totiž z lítosti, ale 
z lásky a láska prokazuje, že všechno utrpení je jen 
planá představa, bláhové přání, jež nemá žádné dů-
sledky. Vaše zdraví je výsledkem vaší touhy vidět, 
že váš bratr nemá žádnou krev na svých rukou ani 
vinu v srdci, které ztěžklo pod důkazem hříchu.  
A to, co si přejete vidět, je vám také dáno vidět.


